
Standox wprowadza do oferty Mix 387 Brilliant Magenta

Mix 387 Brilliant Magenta to kolejna wysoko chromatyczna czerwień
w palecie systemu Standohyd Plus Basecoat. Ten transparentny barwnik
pomaga lakiernikom idealnie odwzorować oryginalne kolory nadwozia.

Luty 2022 r. – Standox, globalna marka renowacyjna premium firmy Axalta,
poszerzyła ofertę dla systemu Standohyd Plus Basecoat o barwnik Mix 387 Brilliant
Magenta. Ten transparentny, wysoko chromatyczny pigment w kolorze magenta
głównie znajduje zastosowanie w renowacji kolorów z efektem. Często występuje
w recepturach Standohyd Plus, również w kolorze specjalnym Mazdy - 46V Soul
Red Crystal.

Sprawdzone systemy i precyzyjne receptury

Harald Klöckner, Axalta International Training Leader and Refinish Product
Specialist, wie, że renowacja wysoko chromatycznych lakierów stanowi dla
warsztatów duże wyzwanie. Właśnie dlatego Standox oferuje lakiernikom
rozwiązania, które pozwalają im uzyskać idealny efekt już za pierwszym razem.

„Wspieramy warsztaty za sprawą naszych sprawdzonych systemów lakierniczych
oraz precyzyjnych receptur kolorystycznych, dostępnych w programie Standowin
iQ. Dzięki temu lakiernicy już za pierwszym razem osiągają znakomite efekty
podczas renowacji wysoko chromatycznych kolorów nadwozia. Nasze systemy
cieszą się zaufaniem ze względu na precyzyjne odwzorowanie koloru oraz wysoką
jakość naprawy. Jeśli dodać do tego bogatą ofertę szkoleń oraz wsparcie
techniczne, nasi lakiernicy mają pewność, że z produktami Standox mogą za
każdym razem szybko uzyskać świetny efekt końcowy” – wyjaśnia Harald Klöckner.

Standowin iQ Cloud to internetowa baza danych ponad 200 tys. nieustannie
aktualizowanych receptur kolorów. Można ją znaleźć pod
adresem: www.standox.pl/iQ-cloud. Więcej informacji o marce Standox na
stronie www.standox.pl.

O marce Standox

Standox, globalna marka renowacyjnych systemów lakierniczych Axalta, to
najlepszy wybór dla profesjonalnych serwisów. Klienci mogą polegać na produktach
marki Standox, ponieważ szybko uzyskają zamierzony efekt i najwyższej klasy
wykończenie. Marka pochodząca z niemieckiego Wuppertalu pomaga w
przygotowaniu klientów na cyfrową przyszłość poprzez poprawę wydajności
procesów i ich digitalizację za pomocą cyfrowych narzędzi. Standox wspiera
klientów nie tylko dzieląc się z nimi wiedzą, ale również zapewniając strumień zleceń
dzięki licznym aprobatom producentów samochodów i wsparciu firm leasingowych,
flotowych oraz ubezpieczeniowych, które dowodzą pozycji marki jako wiodącego
partnera dla firm z branży motoryzacyjnej. Standox – sztuka lakierowania.
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